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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

7398

Correcció d’errades advertides en la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 27 de maig
de 2016 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2016-2017 per als centres docents no
universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 72, de 9 de juny)

S’ha advertit una errada, que s’indica a continuació, a la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 27 de maig de 2016 per la qual
s’estableix el calendari escolar del curs 2016-2017 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Amb
la finalitat d’esmenar-la, i de conformitat amb el que estableix l’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es du a terme la correcció següent:
Al punt 6 de l’Annex
Allà on diu:
6. Vacances escolars
6.1. Els centres públics de primer cicle d’educació infantil han de seguir el calendari que estableixi el seu titular, de conformitat amb el que
disposa l’article 4.2 d’aquesta Resolució.
6.2. Pel que fa a la resta de centres, durant el curs escolar 2016-2017 tenen la consideració de períodes de vacances els següents:
Nadal: del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017, ambdós inclosos.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/83/954258

Pasqua: del 12 d’abril al 21 d’abril de 2017, ambdós inclosos.
Les activitats docents corresponents als dies 22 de desembre de 2016 i 12 d’abril de 2017 es poden dur a terme en un únic període temporal,
amb les mateixes hores lectives, si aquesta decisió és adoptada per l’equip directiu i s’inclou a la programació general anual del centre. En
cap cas no es poden suspendre els serveis complementaris.
Ha de dir:
6. Vacances escolars
6.1. Els centres públics de primer cicle d’educació infantil han de seguir el calendari que estableixi el seu titular, de conformitat amb el que
disposa l’article 4.2 d’aquesta Resolució.
6.2. Pel que fa a la resta de centres, durant el curs escolar 2016-2017 tenen la consideració de períodes de vacances els següents:
Nadal: del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017, ambdós inclosos.
Pasqua: del 13 d’abril al 21 d’abril de 2017, ambdós inclosos.
Les activitats docents corresponents als dies 22 de desembre de 2016 i 12 d’abril de 2017 es poden dur a terme en un únic període temporal,
amb les mateixes hores lectives, si aquesta decisió és adoptada per l’equip directiu i s’inclou a la programació general anual del centre. En
cap cas no es poden suspendre els serveis complementaris.

Palma, 20 de juny de 2016
El conseller d’Educació i Universitat
Martí X. March Cerdà
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